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Abstract: Casting under pressure or injection moulding is one of the most progressive technologies in order to obtain accurate castings 
in the modern engineering industry. The method allows obtaining of castings with formed external or internal threaded surfaces with high 
precision and degree or roughness. These surfaces can be formed through various schemes, which differ in their concept and ways of 
implementation. 
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1. Увод 
Леенето под налягане е един от най-производителните 

методи за получаване на детайли в промишлеността, чрез който 
се изработват отливки от различни цветни метали и сплави, 
стомани и други [4.1]. По този метод се получават детайли с 
форма и размери максимално близки до тези на готовите 
детайли водещо до значително съкращаване разходите за 
механична обработка, разходите за материали поради високият 
коефициент на използване на материала и други [4.7]. Леенето 
под налягане позволява получаването на отливки с различна 
конфигурация на повърхнините и на масата, получаване на 
сложни тънкостенни  детайли с формирани върху тях отвори, 
резби, армирани  детайли. 

Едни от най-широко разпространените в съвременното 
машиностроене разглобяеми съединения са резбовите. Основен 
техен параметър е резбата характеризираща се с нейните 
основни параметри – стъпка, профил, диаметър, разположение 
(външна или вътрешна).   

Резбовите повърхнини могат да бъдат получени по 
различни в своята същност и начин на осъществяване методи – 
чрез рязане, пластична деформация, леене, комбинирани 
методи, но всички те трябва да съблюдават технически 
изисквания относно осигуряването на параметрите и 
характеристиките им. 

Резбовата повърхнина може да бъде разглеждана като един 
геометричен примитив участващ съвместно с останалите 
повърхнини при формирането на общата геометрия на 
отливката. Като такъв в процеса на леене се получава при 
запълване на работното пространство на инструмента 
(пресформата) със стопен метал с висока скорост, при 
втвърдяването на който се формира отливката.  

Цел на настоящата разработка е да се направи анализ на 
различни методи за получаване на външни резбови 
повърхнини, като се анализират и систематизират възможните 
конструктивни решения на механизми в инструментите. Да се 
направи  аналогия с решения при формиране на резбови 
повърхнини при производството на полимерни детайли и 
възможностите за прилагането им в процеса леене под 
налягане. 

2. Резултати и дискусия 
Получената резбова повърхнина чрез леене под налягане се 

характеризира с постоянен профил, явяващ се негативен 
отпечатък на резбовата вложка на пресформата, висока степен 
на грапавост и точност в сравнени на конвекционалните резби 
получени чрез рязане [4.2]. Други предимства на получените по 
този метод резби е повишената плътност на формираният 

повърхностен слой на отливката, получаването на специални 
резби и други. 

Като недостатък може да се посочи използването на сложни 
за изработване механизми в инструментите, работещи при 
значителни термични и динамични натоварвания, .  

В зависимост от конструкцията на отливката пресформите 
могат да бъдат класифицирани по следните признаци [4.1]: 

- По признак разположение на резбата – пресформи за 
формиране на отливки с вътрешна, външна и такива с 
вътрешна и външна резба; 

- По начин на оформяне на резбата – чрез разглобяеми и 
неразглобяеми резбообразуващи елементи; 

-  По начин на развиване на резбата от формообразуващият 
елемент – пресформи с автоматизирано развиване в 
инструмента, пресформи с развиване извън инструмента, 
пресформи за формиране на резбата в двете полуформи;  

2.1 Възможни конструктивни решения за формиране на 
външни резбови повърхнини без наличие на автоматизирано 
развиване – систематизирани в блоксхема представена на 
фигура 1. 

 
 

Фиг. 1 Методи за неавтоматизирано формообразуване 

2.1.1. Формиране на резби в две полуформи 

Предимствата на формирането на резби директно в двете 
полуформи са лесното изваждане на отливката, проста 
конструкция на инструмента поради липса на допълнителни 
механизми. По-надежна работа на инструмента и по-лесно 
обслужване между работните му цикли. 

Като недостатъци на метода може да се посочат 
усложненото  изработване  на резбовите участъци 
полуформите на инструмента, възможната поява на дефекти по 
формираната резба поради наличие на делителна линия 
минаваща през нея. 

Методи за формиране 
на резби без 

автоматизирано развиване 

Резбата се  формира в 
двете полуформи 

Резбата се формира във 
вложки с развиване извън 

машината 
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На фигура 2 е представена снимка на резба формирана в 
двете полуформи на инструмента. 

 
Фиг. 2 Резба формирана в двете полуформи 

2.1.2 Формиране на резби със използване на сменяеми 
вложки 

Формирането на резби с използване на сменяеми вложки 
премахва някои от недостатъците на начина на формиране 
между двете полуформи, поради липса на наличие на 
делителна линия  през резбата, но изисква набор от сменяеми 
такива и допълнително развиване на детайла. Друг недостатък 
е външното развиване, което  

2.2 Възможности за формиране на външни резбови 
повърхнини, чрез автоматизирано развиване от инструмента– 
систематизирани в блоксхема представена на фигура 3. 

 
Фиг. 3 Методи за автоматизирано формообразуване 

2.2.1. Твърдокинематично развиване без използване на 
външно задвижване – възможните конструктивни решения на 
проблема е използването на многоходов винт и гайка и система 
зъбни колела свързани с формещи вложки в  инструмента. Това 
е едно често срещано конструктивно решение в инструментите 
за инжекционно формоване на полимери. Основното му 
предимство е сигурност и точност на развиването. Като 
недостатъци могат да се посочат сложна конструкция на 
пресформата, големите силови натоварвания във винтовата 
двойка, особено при формиране на вътрешни резби, поради 
насоченото навътре свиване на материала.                                 
Като разновидност на механизма се явява рейковото 
задвижване при което въртеливото движение служещо да 
развие детайла се получава при отваряне на инструмента 
посредством рейково-зъбен механизъм. 

2.2.2. Твърдокинематично развиване с използване на 
външно задвижване – при него въртеливото движение служещо 
за развиване на детайла от инструмента се получава от външен 
енергиен източник – електродвигател, хидромотор и др. 
Основния недостатък е изискването за пълно синхронизиране 
между работните движения на машината  и тези на 
изпълнителните органи на инструмента. 

2.3     Приложимост на методите в пресформите за леене 
под налягане 

При избор на който и да е вариант на механизъм е 
необходимо да се извърши и подробен технико-икономически 
анализ, служещ за правилното решение на проблема, поради 
високата цена на инструмент от типа на пресформите. 
Икономическите критерии при подбора са : 

- Типа на производството; 

- Целесъобразността на формиране на резбата чрез 
леене; 

- Цена на инструмента; 

- Цена на изделието 

    Техническите критерии при избора на вариант са: 

- Технологична възможност за изработване на 
пресформата; 

- Възможност за осъществяване на технологичния 
процес; 

- Вероятен брак от усложнените условия на процеса на 
леене; 

2.4     Избор на вариант за получаването на конкретен 
резбови детайл 

След направения подробен преглед и анализ на 
възможностите за формиране на резбови повърхнини при леене 
под налягане на алуминиеви сплави е възможно да се избере 
конструктивно решение за  проектиране на възел от пресформа 
за отливане на корпусен детайл от материал AlSi12 с външна 
резба М33х1,5-8g.  

Детайла ще се получава в условията на опитен стадий на 
производството. Целесъобразността за формиране на резбата 
при отливане на детайла идва от това, че се намаляват 
вторичните операции, избягва се вероятността от скрити 
леярски дефекти, проявяващи се след механичната обработка, а 
също така и от вероятността за преминаването му към 
едросерийно производство. 

При така поставените начални условия е целесъобразно 
избор на вариант със сменяеми вложки на пресформата. 
Конструирането на инструмента е класическо, като внимание е 
обърнато на пресмятането на вложките. 

 2.4.1. Методика на пресмятането на изпълнителните 
размери на резбовите вложки 

Поради липса на априорна информация относно пресмятане 
на изпълнителните размери на вложките са използвани 
формули прилагани при пресмятане на резбови вложки за 
получаване на резби при полимерни изделия [4.8]. при 
пресмятанията е работено при зададен  коефициент на свиване 
на леярската сплав S=0,5 – 0,6%. 

Параметрите на резба М33х1,5-8g са: 

- Външен диаметър – 032,0
407,033−

−=d ; 

- Среден диаметър – 032,0
268,02 0257,32 −

−=d ; 

- Вътрешен диаметър – 0
032,01 3762,31 −=d  

- Стъпка – 5,1=t ; 

        Пресмятането  на размерите на вложката е прието да се 
извърши по формулите: 

- Външен диаметър: 

mmesTSddD d 759,32.01,0. max =−−+= ;             (1) 

- Среден диаметър: 

mmesTSddD d 92,31.01,0. 2max222 =−−+= ;        (2) 

- Вътрешен диаметър: 

Методи за формиране 
на резби с автоматизирано 

развиване 

Твърдокинематично 
развиване без използване 

на външно 
задвижване

 

Твърдокинематично 
развиване с използване на 

външно задвижване 
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;35,31.144,0.01,0. 1max111 mmpesTSddD d =−−−+=
                                                                                                        (3) 

където: 

6,0max =S % - максималното свиване на материала; 

es - горните отклонения на диаметрите на резбата на винта; 

21,, ddd TTT - допуските на резбата на изделието винт; 

3. Заключение 
Направено е проучване и са анализирани възможните 

методи и механизми за формиране на външна резбова 
повърхнина при леене под налягане. 

Прието е решение за конкретен детайл, след анализ на 
технико-икономическите данни. 

Приета е методика за пресмятане на изпълнителните 
размери на вложката на пресформата за формиране на резба 
М33х1,5-8g. 
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